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 ( 2/  41 - 2/  41األسبوع الثالث )         السطر اإلمالئي )اليومي( .................................................                اسم الطالب : 
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 هـ 4111كراسة السطر اإلمالئي .. والخط التعزيزي )اليومي( للصف الثاني االبتدائي .. الفصل الدراسي األول  

 ( 2/  22 - 2/  22األسبوع الرابع  )         السطر اإلمالئي )اليومي( .................................................                اسم الطالب : 



 ( 2/ 22 - 2/ 22( ) 1األسبوع )            تعزيز القراءة والكتابة               .................................................     اسم الطالب : 
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 هـ 4111كراسة السطر اإلمالئي .. والخط التعزيزي )اليومي( للصف الثاني االبتدائي .. الفصل الدراسي األول  

 ( 3/  3 - 2/  21األسبوع الخامس  )         السطر اإلمالئي )اليومي( .................................................                اسم الطالب : 
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 ( 3/  41 - 3/  2األسبوع السادس  )         السطر اإلمالئي )اليومي( .................................................                اسم الطالب : 
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